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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، اهداف ویژه 

 عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  
تعریفف  تتتیخیه فف ت تت

تاهداف

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 ائه دهند.تعاریف و مفهومی از اپیدمیولوژی را ار -
 بیان کنند. راتاریخچه اپیدمیولوژی  -
 اهداف اپیدمیولوژی را نام ببرند. -
 تفاوت اپیدمیولوژی و پزشکی بالینی را بیان کنند. -
 اصطالحات رایج در اپیدمیولوژی را بیان کنند. -

 حیطه عاطفی:
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -

 گوش دهند.
مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و در مباحث  -

 اظهار نظر کنند
 

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده
 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاآمادگی دانشجویان( مرحله توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطحها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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2  
چگفففف اگتتاا  ففففی ت

تبیمیخی)اا شیخ(

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 ش و انتقال بیماری را بیان کند.انواع رو -
 پدیده کوه یخ رو توضیح دهد. -
 ایمنی گروهی را بیان کند. -
 انواع طیف بیماری رو بیان کند. -

 حیطه عاطفی:
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -

 گوش دهند.
در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و  -

 اظهار نظر کنند

ی شناخت

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

3  
برخسففتتاوگفف تهففییتتت

تاپیدمی و ژی

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
نحوه توصیف بیماری را بر اساس شخص،  زمان و مکان  -

 بیان کند.
 مدل های اپیدمیولوژی را بشناسد و بیان کند. -
 کاربرد هر کدام از مدل ها را بیان کند. -

 حیطه عاطفی:
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -

 گوش دهند.
در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و  -

 اظهار نظر کنند

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

و پرسش کلیپ 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

4  

برخسففتتسففیرتی یعففتت
بیمففففیخیت تاافففف ا ت

تپیشگیری

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 سیر طبیعی بیماری را تعریف کند. -
 انواع سطوح پیشگیری را با مثال توضیح دهد. -

 :حیطه عاطفی
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -

 گوش دهند.
در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و  -

 اظهار نظر کنند

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی
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5  

ااففدا گتریففریت  فف  تت

تبیمففففففیخیتهففففففی
ت)بر  ت تشی  (

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
شاخص های اندازه گیری و سنجش  ابتال به بیماری ها  -

 را بداند.
 تعریف شیوع و بروز را بداند. -
 انواع بروز را تعریف کند. -
 میزان هاب میرایی و کشندگی را توضیح دهد. -
 اهش و افزایش شیوع را بیان کند.عوامل موثر بر ک -
 رابطه بروز و شیوع را بیان کند. -

 حیطه عاطفی:
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -

 گوش دهند.
در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و  -

 اظهار نظر کنند

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 مقاله  کتاب ،

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

6  

تعری ت تت سیمتبنفدیتت
تاسف هتهفیتتتت تهفی میزان

تتنیسبتهی

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 میزان، تناسب و نسبت را با مثال توضیح دهد. -
مفهوم میزان های خام، اختصاصی، و تطبیق شده را  -

 توضیح دهد.بداندو 
 حیطه عاطفی:

در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -
 گوش دهند.

در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و  -
 اظهار نظر کنند 

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

سه جهت کوییز جل

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

7  
تهییت تبرایم  ت  اخ شییبت

ت(1غربیوگریت)

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 تعریف و اهداف غربالگری را توضیح دهد. -
 اجزاو غربالگری را بداند. -
مقایسه آزمون های غربالگری با تست های تشخیصی را  -

 بیان کند.
یک آزمون رابطه و تعاریف حساسیت و ویژگی در  -

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

ر مطالب مرو

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی
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 غربالگری را توضیح دهد.
 حیطه عاطفی:

در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -
 گوش دهند.

در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و  -
 اظهار نظر کنند

8  
اخ شییبتتبرایمف تهفییتتت

ت(2غربیوگریت)

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 انواع تست های غربالگری را توضیح دهد. -
 آزمایش های متوالی و همزمان را توضیح دهد. -
 ارزش اخباری را تعریف کند. -
 ا توضیح دهد.رابطه بین ارزش اخباری و شیوع ر -
 آماره کاپا را توضیح دهد. -

 حیطه عاطفی:
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -

 گوش دهند.
در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و  -

 اظهار نظر کنند

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 قیقهد 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

9  
غربففیوگریت تام نففینتت

تمیینتترم

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
رابطههه و تعههاریف حساسههیت و ویژگههی در یههک آزمههون   -

 غربالگری را توضیح دهد.
 آزمههایش هههای متههوالی و همزمههان را توضههیح دهههد.     -
 ارزش اخبههههههههههاری را تعریههههههههههف کنههههههههههد. -
 رابطههه بههین ارزش اخبههاری و شههیوع را توضههیح دهههد.   -
 آماره کاپا را توضیح دهد. -

تام نینتمیینتترم

شناختی 

و 

تعاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

تمطیوعیتتاپیدمی و ژی  10

 ویان گرامی انتظار می رود:از دانشج
 انواع مطالعات اپیدمیولوژی را نام ببرد. -
 مطالعات توصیفی را نام ببرد. -

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی
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 مطالعه مقطعی و اکولوژی را تعریف کند. -
 حیطه عاطفی:

در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -
 گوش دهند.

در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و  -
 ار نظر کنند.اظه

 پاسخ

تمطیوعیتتاپیدمی و ژی  11

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 مفهوم اپیدمیولوژی تحلیلی را توضیح دهد. -
 آن را بیان کند. کاربرد -
 مطالعات مشاهده ای و مداخله ای را توضیح دهد. -

 حیطه عاطفی:
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -

 گوش دهند.
در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و  -

 اظهار نظر کنند.

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 مقاله  کتاب ،

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

تمطیوعیتتاپیدمی و ژی  12

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 را توضیح دهد. case-contlolمطالعه  -
 نحوه انتخاب شاهد و مورد ها را بیان کند. -
- maching  .را توضیح دهد 
 النه گزیده شده را توضیح دهد. مطالعه مورد شاهدی -

 حیطه عاطفی:
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -

 گوش دهند.
در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و  -

 اظهار نظر کنند.

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مطالب  مرور

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

تمطیوعیتتاپیدمی و ژی  13

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 مطالعه کوهورت را تعریف کند. -
 انواع مطالعه کوهورت را توضیح دهد. -

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی
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 تفاوت مطالعه کوهورت را با مورد شاهدی بیان کند -
 حیطه عاطفی:

داشته باشندو با دقت در هنگام ندریس به درس توجه  -
 گوش دهند.

در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و  -
 اظهار نظر کنند.

 پاسخ

تمطیوعیتتاپیدمی و ژی  14

 انشجویان گرامی انتظار می رود:از د
 انواع کارآزمایی را نام برده. -
 مراحل انجام این مطالعه را شرح دهد. -
 کور کردن را تعریف کند و هدف از ان را بیان کند. -

 حیطه عاطفی:
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -

 گوش دهند.
باشند و در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته  -

 اظهار نظر کنند.

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

15  

منیس  تاا ا تخطفرترختت
منیسففففففففففف یتت

تاپیدمی و ژیک

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 یف کند.خطر نسبی را تعر -
 خطر نسبی را تفسیر کند. -
 نسبت شانس را تعریف و تفسیر کند. -
 خطر قابل انتساب را تعریف و تفسیر کند. -

 حیطه عاطفی:
در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -

 گوش دهند.
در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و  -

 اظهار نظر کند.

شناختی 

و 

 عاطفی

نرانی، سخ

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 پاسخ

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-تکوینی

 تشخیصی

تاا ا تخطیترختپژ هش  16

 از دانشجویان گرامی انتظار می رود:
 انواع خطا را نام ببرد -
 تورش انتخاب را تعریف کند. -

شناختی 

و 

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه و پخش 

کلیپ و پرسش 

 کتاب ، مقاله 

 فیلم آموزشی
 دقیقه 90

مرور مطالب 

جهت کوییز جلسه 

 آینده

-وینیتک

 تشخیصی
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 تورش یاداوری را توضیح دهد. -
 حیطه عاطفی:

در هنگام ندریس به درس توجه داشته باشندو با دقت  -
 گوش دهند.

در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشند و  -
 اظهار نظر کند.

 پاسخ

17  
جمعتبندیتکلتتمطیوبت

ت تخفعتمشکل

دانشجو بتواند مطالب ارائه شده در طول ترم را توضیح 
 دهد.

 هدف از ارائه این هدف درسی را درک کرده باشد.

شناختی 

و 

 عاطفی

 دقیقه 90  حل مسئله
حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی
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